SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Eqvitia Oy
2597878-5
Alasinkatu 1- 3
40320
JYVÄSKYLÄ
014 3372255
tilitoimisto@eqvitia.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:
Eqvitia Oy
Nimi:
Jarkko Hakola
Osoite:
Alasinkatu 1-3
Postinumero:
40320
Postitoimipaikka:
JYVÄSKYLÄ
Puhelinnumero:
040 839 1921
Sähköposti:
jarkko.hakola@eqvitia.fi
4. Rekisterin nimi
Eqvitia Oy:n markkinointirekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen.
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietoja voidaan käsitellä kontaktin luomiseen potentiaaliseen asiakkaaseen, uutiskirjeiden ja
myyntimateriaalien lähettämiseen sekä muuhun markkinointiviestintään.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio ja asema,
organisaation yhteystiedot ja asiointihistoriatieto.
6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Eqvitia Oy ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta saamme tarvittavia kävijätietoja ja voimme tarjota uutisotsikoita.
Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita
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käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin
yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
10. Sosiaalisen median liitännäiset
Verkkosivustollamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolien sivustoille, joita Eqvitia Oy ei hallinnoi ja jotka
eivät noudata Eqvitia Oy:n tietosuojakäytäntöjä. Kun siirryt linkistä kolmannen osapuolen sivustolle, Eqvitia
Oy:n tietosuojakäytännöt eivät ole enää voimassa. Kehotamme sinua lukemaan kolmannen osapuolen
sivuston tietosuojakäytännön ennen kuin luovutat henkilötietoja, joista sinut voi tunnistaa.
11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin
ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja tehtävissään.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai
tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

